
الـــوزراء    لعل  وزيــر خارجية البحرين هــو أول 

ــوال من  الــفــاشــلــني  الــذيــن كــانــوا يقبضون االمــ

الـــريـــاض وابــوظــبــي لتحقيق بــعــض املــكــاســب 

املادية التي نزلت عليه من السماء خالل افتعال 

هــــذه االزمـــــة الــتــي يــقــودهــا اصـــحـــاب الــخــيــانــة 

والخزي والعار من امثاله.

يبدو أنه  بات منزعجا — ايضا — من االعالم 

الـــحـــصـــار  الـــقـــطـــري واكـــتـــســـاحـــه العـــــــالم دول 

ــــالم الــبــحــريــنــي الــــذي ال  بــخــاصــة اكــتــســاح االعـ

حول له وال قوة إذ ال ناقة له وال جمل في هذه 

ــة املــخــتــلــقــة..هــذا اذا ســلــمــنــا بـــان االعـــالم  ــ االزمـ

البحريني ما زال متخلفا عن الركب ومواصلة 

التطور بسبب قلة خبرته في صناعة اإلعــالم 

وبسبب قلة ما في اليد وسرقة اموال الدولة من 

قبل الفاسدين واصحاب النفوذ في البحرين 

ــام واملــتــعــثــرة  ــ املــنــكــوبــة ســيــاســيــا فـــي هـــذه االيـ

اقتصاديا واملفككة اجتماعيا النتشار الفقر 

والبطالة بني ابناء وبنات الشعب البحريني 

املغلوب على أمره..

كــمــا  أن الـــوزيـــر  الــفــاشــل يــريــد ان يـــذر الــرمــاد 

الــعــيــون نظير مــا قــامــت بــه دول الحصار  فــي 

ضــد قــطــر،  بينما كــســرت قــطــر دول الــحــصــار 

ــا وفـــضـــحـــتـــهـــم نــظــيــر  ــيــ واكـــتـــســـحـــتـــهـــم إعــــالمــ

خياناتهم وافعالهم الخسيسة والدنيئة.

ــه مـــن وزراء  ــاقـ لــقــد حــصــل هــــذا الــــوزيــــر  « ورفـ

ــلــــى  الـــكـــثـــيـــر مــن  ــيــــة  دول الـــحـــصـــار عــ خــــارجــ

الدروس والعبر التي ال تنسى ابدا.

◄  الوزير الكذوب الذي لن يتوب

كــتــبــت هــــذه الـــعـــبـــارة مـــــرارا عــبــر هــــذه الـــزاويـــة 

ــــذاب االول مــن  ــكـ ــ ــر الـ ــ ــــوزيـ اشـــــــارة الــــــى  أنــــــه  الـ

تــعــود شعب  الــعــربــيــة..وقــد  الـــــدول  بـــني وزراء 

البحرين قبل شعوب الخليج على الهراء الذي 

يتبعه في تغريداته وجملة تلفيقاته املضللة 

والتحريضية ضد سيدي سمو األمير املفدى 

،  وضـــد شــعــب قــطــر الــكــريــم واملــضــيــاف الـــذي 

الـــذي ال يعد وال  اغـــدق عليه مــن خــيــره الكثير 

يــحــصــى،» وقـــد بــنــى جــســمــه ولــحــمــه مـــن خير 

قــطــر «... ومــهــمــا بــلــغ بــه الـــكـــذب   فــقــد انكشف 

املستور وتبني انــه ال دور له في هــذا الحصار 

ضد قطر سوى التسول وجمع املال للحصول 

لـ « جمع القروش  على تحويشة العمر سعيا 

ــكـــروش « وهــــذا هــــو  هــدفــه الحقيقي  ومــــلء الـ

واالساسي.
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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
أصــبــح وزيـــر خــارجــيــة البحرين هو 

املتحدث الرسمي والناطق بتلفيقات 

دول الحصار االخبارية وتغريداته.. 

ــدا ايـــضـــا مـــن يــنــيــب عـــن تــحــويــل  ــ وغـ

الشائعات التحريضية والتضليلية 

الى حقيقة كما يتصور هو بحسب 

ثــــقــــافــــتــــه الـــســـطـــحـــيـــة عــــــن مـــعـــايـــيـــر 

ــــارف عــلــيــهــا  ــــعـ ــتـ ــ ــيــــة املـ ــلــــومــــاســ الــــدبــ

دولــــيــــا.. ولـــــذا اصـــبـــح هــــذا الــــوزيــــر " 

مــطــنــزة (اي مــكــان لــلــســخــريــة) لــدى 

أهل الخليج حتى النخاع " وبشهادة 

شعبه البحريني اوال "وشهد شاهد 

من أهلها".

مع بدء الحصار الجائر ضد قطر.. وظهور الخيانات التي 
كانت تدار في الخفاء للنيل من سيادتها والعمل على 
غزوها عسكريا..ظهر معها بعض الوزراء المالقيف" 
المتطفلين "حيث حاولوا اثارة البلبلة والفتن بين 
شعب الخليج الواحد والمتكاتف بغرض  جمع أكبر 
قدر من المال على حساب اللحمة الخليجية والوحدة 
الوطنية التي تجمع شملنا جميعا عبر منظومة 

Dمجلس التعاون الخليجي. r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

عندما يتمادى وزير خارجية  فاشل 
في اإلساءة لقطر يجب هنا إخراسه 

وإيقافه عند حده

لألدب واللباقة حدود والوزير الفاسد 
يعد اليوم أسوأ وزير في العالم  

لسقوطه في مدرسة  األخالق

وزير خارجية البحرين يهرول إلسرائيل ثم يتناقض ليتباكى على القدس
فشل إعالمي ودبلوماسي .. ووزراء  همهم التزييف وصناعة األكاذيب 


